Ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark

Kommissorium for ekspertgruppe om en langsigtet strategi for et
genåbnet Danmark

Aftalepartierne bag Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark er enige om,
at målet er at vende tilbage til en normaliseret hverdag, når vaccineplanen er fuldt
udrullet.
COVID-19 repræsenterer en historisk udfordring – økonomisk og sundhedsmæssigt. Pandemien har udstillet fundamentale svagheder i beredskaberne både globalt
og i Danmark. Og der er fortsat stor usikkerhed om sygdommens udvikling over
de kommende år.
På den ene side kan COVID-19 blive et tilbagevendende fænomen i perioder. På
den anden side synes effekten af vacciner og udviklingen af behandlingsformer at
være betydelige.
Usikkerheden understreger behovet for, at Danmark er velforberedt til at håndtere
udfordringerne fra pandemien også på et halvt til et toårigt sigte. Samfundet skal
kunne håndtere smittebølger på en holdbar og effektiv måde, så nationale nedlukninger undgås.
Derfor skal der allerede nu udvises rettidig omhu og lægges en langsigtet strategi
for håndtering af COVID-19. Regeringen har igangsat et tværministerielt arbejde,
der skal forberede strategien.
Desuden er det aftalt i Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts
2021, at der skal nedsættes en ekspertgruppe om langsigtet strategi for et genåbnet
Danmark. jf. boks 1.
Boks 1
Ekspertgruppe – Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark
”Aftalepartierne er derfor enige om, der er behov for at nedsætte en ekspertgruppe, der får til opgave at afdække,
hvilke rammer der kan forventes at gøre sig gældende i årene frem – og hvordan der kan lægges en strategi, der
sikrer et modstandsdygtigt samfund med både høj tryghed, solid forebyggelse og trivsel og stabil økonomi. Anbefalingerne kan således bygge på forskellige scenarier for pandemiers udvikling samt på de erfaringer, der er gjort med
håndteringen af epidemien hidtil.
Ekspertgruppen skal bestå af uafhængige eksperter i både sundhed, økonomi og samfundsforhold, herunder medlemmer fra den Faglige Referencegruppe for nationalt varslingssystem til risikovurdering og tiltag til håndtering af
COVID-19. De relevante ministerier vil sekretariatsbetjene ekspertgruppen.
Aftalepartierne vil på baggrund af ekspertgruppens arbejde aftale, hvilke tiltag det giver anledning til.”

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark af 22. marts 2021 udgør rammen for
ekspertgruppens arbejde.
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Ekspertgruppen vil hertil kunne bidrage til at sikre den bedste mulige internationale viden om hhv. udviklingen og bekæmpelsen af sygdommen, belastningen af
det nationale sundhedsvæsen samt de tilhørende økonomiske konsekvenser. Den
mest opdaterede viden og seneste erfaringer om COVID-19 skal bringes i spil i
Danmarks forberedelse af håndteringen af COVID-19 på lidt længere sigt.
Aftalepartierne ønsker, at det skal være ambitionen, at restriktionerne skal ophæves
hurtigst muligt bl.a. på baggrund af en fuld udrulning af vacciner. Ekspertgruppen
skal i forlængelse heraf mere konkret:
•
•
•
•

Udarbejde en sammenfatning af bedste, internationalt tilgængelige viden
om epidemien. Sammenfatningen kan opdateres efter behov.
Afdække hvilke rammer, der forventes for epidemien, ved at kvalificere og
videreudvikle scenarier for epidemien for de kommende år.
Kvalificere hvordan, der kan lægges en strategi og hvilke områder, der særligt skal fokuseres på.
Belyse hvilke elementer og indsatser, der er relevante at kvalificere i forbindelse med håndteringen de kommende år.

Ekspertgruppen skal endvidere bidrage til at belyse, hvordan Danmark kan stå
mere velforberedt og rustet til at sikre en tryg, sikker og trivselsmæssig forsvarlig
epidemihåndtering i fremtidige scenarier, herunder ift. områder, hvor der skal sikres en fleksibel og skalerbar kapacitet, så vi kan være godt forberedt på de mulige
scenarier vi kan stå over for.
Herudover kan ekspertgruppen inddrages i rådgivningen af regeringen og de enkelte ministerier inden for konkrete sektorspor med fokus på såvel smittehåndteringen og de samfundsøkonomiske og udgiftspolitiske konsekvenser.
Ekspertgruppens arbejde skal tage udgangspunkt i sundhedsfaglige, samfunds- og
erhvervsøkonomiske samt trivselsmæssige perspektiver.
Ekspertgruppen sekretariatsbetjenes af Finansministeriet (formand for sekretariatet), Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet. Relevante ressortministerier inddrages når relevant.
Arbejdet løber som udgangspunkt frem til og med august 2021.

